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ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﻋﻢ از ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﯿـﺮ ،ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﺮداري،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ،اﻗﺘﺒﺎس و ...از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.

ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
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ﻘﺪ ﻢ :
اﻣﺎم آزادی و آزاد ﯽ اﻣﺎم ﻦ)ع( و ﯾﺎران ﺑﺎ و ﺶ ﺪا ی آزاد ﺸﺎن ﺮ ﺮ ر

ﻦ ا ﺪا ز ا ﺖ.

و ﻘﺪ ﻢ اﻣﺎم ﯽ )ره( و ﮫﺪا ی ۸ﺳﺎل د ع ﻘﺪس ﻨﺎی آزادی را ﺮ ﺪﯾﺪ ر ﻢ زدﺪ.
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ﻘﺪ :
اول از ﺪرم ،ز ﺖ آ ﻮ ﺘ ﯽ زﺪش را دوش ﯿﺪ،
و ﻣﺎ م ،ﺷ ﺒﺎ ﯽ و ﺑﺎ ﯽ و ﻮدم ﺟﺎ ﺬا ﺖ،
و از ﺮم ﻞ ﺪﯾﺪی زﺪ ﻢ ﻮد و ﺪو ﻦ ا ﻦ ﭘﺎﯾﺎن

اه و ﻤ ﮑﺎرم ﻮد.

و ﭙﺎس:
ازآ ﻮزﮔﺎران و اﺳﺎ ﯿﺪم؛ از ﺑﺎب:
»ﻣﻦْ ﺗَﻌﻠﱠﻢ اﻟْﻌﻠْﻢ و ﻋﻤﻞَ ﺑِﻪ و ﻋﻠﱠﻢ ﻟﻠﱠﻪ دﻋﯽ ﻓﯽ ﻣﻠَﮑُﻮت اﻟﺴﻤﺎوات ﻋﻈﯿﻤﺎً
ﻓَﻘﯿﻞَ ﺗَﻌﻠﱠﻢ ﻟﻠﱠﻪ و ﻋﻤﻞَ ﻟﻠﱠﻪ و ﻋﻠﱠﻢ ﻟﻠﱠﻪ.«
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ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻔﻬﻮم »آزادي« از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺪﻫﺎي
ﺣﻀﻮر آن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب ،در آراء ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪاي

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮﭼﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در آراء ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮي

اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ آزادي در
ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎص ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻠﯽﮔﺮا و
ﻏﺮﺑﮕﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺧﺎص از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﻧﺰاع ﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﺑﻮده اﺳﺖ.
آزادي در ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼﻣﮕﺮا در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻔﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا )ﻫﺮزﮔﯽ
ـ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎري( و در ﻧﺰد ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻔﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا و رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪ

دﯾﮕﺮان ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻠﯽﮔﺮا ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻦ اﺳﻼم و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﺮب،

آزادي را رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺮﺑﮕﺮا ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻔﻬﻮم آزادي را ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :آزادي ،ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،اﺳﻼم ،ﻏﺮب ،ﻗﺎﻧﻮن.
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ب
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ اول
ﮐﻠﯿﺎت

١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻔﻬﻮم »آزادي« از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻧﯿـﺰ ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ
وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﺴﯿﺎري در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن در اﻋﺼﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﺨـﺶ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮي از ﻣﺒـﺎﻧﯽ ،ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ،ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﻫـﺪاف
ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آزادي دارد از اﯾﻦ رو ﺗﺒﯿﻦ رﻫﯿﺎﻓـﺖ ﻫـﺮ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪ و ﯾـﺎ ﻣﮑﺘـﺐ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ
آزادي ﻣﺒﯿﻦ ﻧﮕﺮش او ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺣﻮزهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم »آزادي« ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺪهاي ﺣﻀﻮر آن درﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴـﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان

ﻏﺮﺑﯽ ،در آراء ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧـﺪارد .ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸـﻪ

ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻔﻬﻮم آزادي در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﯽ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ
و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺤﻮه اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد.

اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره آزادي از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺤﺜﯽ

آﻣﺪه اﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﯿﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎء اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ در ﮐﺘﺐ
ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد از آزادي ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ دﯾﮕـﺮ آزادي
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺒﺤﺚ »ﻋﺒﺪ« و »ﺑﺮده« اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﻪ واژه ﺣﺮ و اﺣﮑﺎم آزادي ﺑﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم »آزادي« در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ در آراء اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺶ از ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﻗﺎﺑـﻞ

ﭘﯽ ﮔﯿﺮي اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از آن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺷـﺪ .ﺣﺠـﻢ ﺳـﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺤﺘـﻮاي ﭘﯿﭽﯿـﺪه و ﮐـﻢ و ﮐﯿـﻒ
ﻣﺒﺎﺣﺚ و آراء ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺣﻮل و ﺣﻮش آزادي در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺸـﺮوﻃﻪ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ

را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻈﺮي در ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ آزادي آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣـﯽرﻓـﺖ واﺿـﺢ و

ﺳﻬﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮدار و اﺑﻬﺎم آﻣﯿﺰ اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮ ﺳﺮ آزادي در زﻣـﺎن ﻣﺸـﺮوﻃﻪ
ﭼﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﯾﺮي ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ و ﺳﺮاب آزادي ﺑﻪ اﺳـﺘﺒﺪاد رﺿـﺎ ﺷـﺎﻫﯽ ﺧـﺘﻢ ﺷـﺪ.

ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﻔﻬﻮم آزادي اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻫﺮﭼﻨـﺪ

در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ و ﺗﺤﻘـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣـﺒﻬﻢ ،ﺗﻨـﻮع
ﺑﺮدار و ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم »آزادي« وﻗﺘﯽ ﻣﻬـﻢﺗـﺮ ﺟﻠـﻮه ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ آراء ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ اﺧﺘﻼف در ﻋﺮﺻـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻧﯿـﺰ در ﻣـﻮرد آزادي ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻮد و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻـﺪا ﺑـﻮدن دﻋـﻮا ﺑـﺮ
ﺳﺮ »آزادي« ﻋﻤﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪاي آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻔﻬﻮم »آزادي« و دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺻﺤﺎب ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ و ﻧﺤﻠﻪ واﺣﺪ ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﯿﻨﺪﺷـﻨﺪ و
ﻧﮕﺮش واﺣﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ زﻋـﻢ ﺗﻌـﺎﻃﯽ اﻓﮑـﺎر و ﻣﺒﺎﺣﺜـﺎت ﻃـﻮﻻﻧﯽ و
ﻣﻔﺼﻞ در ﻏﺮب ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﯿﺎن ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫـﺎي ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ اﺟﻤـﺎع ﻧﻈـﺮي ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌـﺪد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ آزادي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﺰاع ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻟﺮد آﮐﺘﻦ و ژان ژاك روﺳﻮ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘـﺮدازان
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻔﻬﻮم آزادي اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

1

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﺸـﺮوﻃﯿﺖ ،اﺧـﺘﻼف درون ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ در ﻋﺮﺻـﻪ ﻧﻈـﺮي اﺳـﺖ ﻫﺮﭼﻨـﺪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﺒﺤﺚ آزادي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻤﻖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ
در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ داراي ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر و ﭘﺮ ﺳﺮو ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾـﺮان را دﭼـﺎر ﭼـﺎﻟﺶ ﮐـﺮد.
اﺧﺘﻼف درون ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﮔـﺮوه از ﻋﻠﻤـﺎي ﻣﺸـﺮوﻋﻪ ﺧـﻮاه و ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺧـﻮاه ﻧﺘﯿﺠـﻪاي ﺟـﺰء
ﺷﮑﺴﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ اﺟﻤﺎل ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻢ و ﮐﯿـﻒ ﺗﺤـﻮل ﻣﻔﻬـﻮم آزادي در ادﺑﯿـﺎت ﺣﺎﺿـﺮ ،ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰء

ﮐﻨﺪوﮐﺎو در ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺑﺮﺧﻮرد آﻏﺎزﯾﻦ ِاﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ آزادي در ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪاي ﺧﺎص ﻇﻬﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻠﯽﮔـﺮا و ﻏـﺮبﮔـﺮا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺧﺎص از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ،ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﻧـﺰاعﻫـﺎي

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .1-1اﻫﻤﯿﺖ و اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادي در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﻀـﻮر ﻓﻌـﺎل دارد ﻟـﺬا اراﯾـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮي ﻣﻨﻄﻘـﯽ،
ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﮐﺎو در ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸـﻪ ورزي ﻣﺘﻔﮑـﺮان
اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ و ﺣﻮزه ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد.

ﻫﺪف ﮐﻼن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم آزادي در اﻧﺪﯾﺸﻪﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺪف ﺧﺮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎوش وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻖ در اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻔﮑـﺮان و اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ

ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻓﻬﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم آزادي در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.

 .1ر.ك :ﻣﻮرﯾﺲ ﮐﺮﻧﺴﺘﻮن ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ از آزادي ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اﻋﻠﻢ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ،چ ،1370 ،3ﺻﺺ.13- 22

٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2-1روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺤﻘﯿـﻖ در ﺣـﺪ
ﻣﻘﺪور ﺑﻪ ﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺷـﺪ و ﻧﻄـﺮات آﻧـﺎن در آﺛﺎرﺷـﺎن ﻣـﻮرد

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .روش ﺟﻤـﻊآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ روش
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺶﺑﺮداري از ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن وﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ
ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ آﺛﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ ﺧـﻮد اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان

ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ:

اﻟﻒ( ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﭼﺎپﻫﺎي ﺳـﻨﮕﯽ آن
ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.

ب( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮﺧـﯽ آﺛـﺎر ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻋﻠـﺖ
ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج( از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔـﻮﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﻣﺸـﺮوﻃﻪ و ﺗﻨـﺎﻗﺾ آﻣﯿـﺰ ﺑـﻮدن آراء و اﻓﮑـﺎر ﺑﺮﺧـﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﻨﺴﺠﻢ در آراء ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ رﺳﯿﺪ.

در ﻫﺮﺻﻮرت در ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼمﮔﺮا ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ،ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ »رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ« دﮐﺘـﺮ زرﮔـﺮي

ﻧﮋاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ در 2ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺧـﻮاه و ﻣﺸـﺮوﻋﻪ ﺧـﻮاه
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .و در ﻣﻮرد اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧـﯽ
آﺛﺎر ﮐﻤﯿﺎب و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﻣﯿﺮزاآﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و آﺧﻮﻧﺪزاده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎرﺷـﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد.
 .3-1ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم آزادي در آراء ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در آﺛﺎر ﺗﺤﻠﯿـﻞﮔـﺮان ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺎل آدﻣﯿﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي آﺧﻮﻧﺪزاده ،ﻣﻠﮑﻢ ،ﻣﯿﺮزاآﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ...ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺬرا اﺷﺎرهاي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان در ﻣﻔﻬـﻮم آزادي ﺣـﻮل ﻣﺤـﻮر
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در آﺛـﺎر ﺧـﻮد

ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادي در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺧﻮاه و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻋﻠﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را
ﺗﺒﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ آزادي در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﻠـﻢ ﻟﻄـﻒاﷲ
آﺟﻮداﻧﯽ )ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺷﻤﺎره  ، (17ﺟﺪال ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎي دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ »آزادي ﺑﯿﺎن و ﻗﻠـﻢ«

۴
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻔﻬﻮم آزادي از ﻣﻨﻈﺮ آﯾﺖاﷲ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷـﺮﯾﻒ ﻟـﮏزاﯾـﯽ )ﭘﮕـﺎه
ﺣﻮزه ،ﺷﻤﺎره 187و  ، (212ﺣﺪود و ﺟﺎﯾﮕﺎه آزادي در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺟـﻮاد ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
)ﻣﺠﻠﻪ آﻣﻮزه ﺷﻤﺎره  (3و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادي در ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ آزادي در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﻠـﻢ ﻣﺎﺷـﺎءاﻟﻠّﻪ ﺣﺸـﻤﺘﯽ )ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺷـﻤﺎره  (86و ﮐﺘـﺎب

»ﻣﺸﺮوﻃﮥ اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺎﺷﺎءا ...آﺟﻮداﻧﯽ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻧﺒـﻮد

ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪاي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ در آن ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﻣﻔﻬﻮم آزادي را از ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﯾـﺮان ﯾﻌﻨـﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار دﻫﺪ.
 .4-1ﺳﺆال و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،اﻋﻢ از ﻋﻠﻤﺎ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

از ﻣﻔﻬﻮم آزادي را اراده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ در ﮐﻨﺎر ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﺮﻋـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ؛
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ در آراء ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺑﺤﺚ آزادي ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟وﺟﻮه ﺷﺒﺎﻫﺖ و اﻓﺘـﺮاق
آراء اﻧﺪﯾﺸﻪﮔﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺑﺤﺚ آزادي ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﻧـﺰد اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان ﭼـﻪ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ آراء اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ دارد؟

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﯿﻪاي ﻧﺪارد و ﺗـﻼش ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ

ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم آزادي در آﺛﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﭙﺮدازد.
 .5-1ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ؛ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از 4ﺑﺨﺶ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در ﺑﺨـﺶ اول )ﻓﺼـﻞ
دوم( ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ آزادي و ﻣﺎﻫﯿـﺖ آزادي و ﻣﻔﻬـﻮم آن ،ﺳـﯿﺮ ﺗﻄـﻮر آزادي و ﻧﻈـﺮات اﻧﺪﯾﺸـﻤﺪان
ﻏﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ

اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺮرﺳـﯽ آراء اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﺑـﻮدن اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧـﯽ از ﻏـﺮب ﻣﺘﻔـﻖ اﻟﻘـﻮل

ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ،آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ،
اﺟﻤﺎع ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﻏـﺮب و اﻧﺪﯾﺸـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﮔﻔﺘﻤـﺎن

اﺳﻼﻣﮕﺮا ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﻧﻄﺮﯾﻪ ﭘﺮدازي ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را اﻧﮑـﺎر ﻧﻤـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادي ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺠﻠﺲ و ...ﺑﻪ ﻧﻄﺮﯾﻪ ﭘﺮدازي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻫﻤـﯿﻦ در ﺑﺨـﺶ اول اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ

۵
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادي در ﻏﺮب و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آن در ﻏﺮب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از آزادي
رﯾﺸﻪﻫﺎي ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ﺗﻔﺎوت و ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎي آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
در ﺑﺨﺶ دوم )ﻓﺼﻞ ﺳﻮم( ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼمﮔﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان آن را از ﻟﺤـﺎظ
ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ داراي اﺻﺎﻟﺖ داﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾـﻦ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﮐـﻪ در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺮﺑـﯽ در دوره
ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و ﺑﻮﯾﮋه در اواﺧﺮ اﯾﻦ دوره ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎي ﺷﯿﻌﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪ .ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮي از

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،دو ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺧـﻮاﻫﯽ و ﻣﺸـﺮوﻋﻪ ﺧـﻮاﻫﯽ در ﻣﯿـﺎن ﻋﻠﻤـﺎ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪ و

اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم )ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم( ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻠﯽﮔﺮا ﺑـﺎ دو اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺴﺘﺸـﺎراﻟﺪوﻟﻪ و ﻃـﺎﻟﺒﻮف ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺣﺎق واﻗﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ از ﻏﺮب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢ ﮐﯿﺸﺎن ﺧﻮد ﻣـﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳـﻼم و ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ﺑـﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻏﺮب و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ دو اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ آن زﻣـﺎن ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﻈـﺎم

ﻓﻘﻬﯽ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳـﻼمﮔـﺮا در ﺗﻌـﺎرض ﻗـﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧـﺪ ﻧﮑﺘـﻪ دﯾﮕـﺮ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاي ﻏﺮب اﺳﺖ ﻫﺮ دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎم ﻏﺮﺑـﯽ
وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و اﯾـﻦ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻔﮑـﺮ اﻓـﺮادي ﭼـﻮن ﻣﻠﮑـﻢ و
ﻣﯿﺮزاآﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻬﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم )ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ( اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاي ﻏـﺮب را
ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﯾﺮان از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﻠﮑﻢ )دوره اول(  ،ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ آﺧﻮﻧـﺪ زاده

و ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮدﻣﺪاران ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺮﺑﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﺪون
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﺮﺑﯽ آن را ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن در اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻓﮑـﺎر اﯾـﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ »اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻣـﺮي ﻣﺤﺘـﻮم
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل از ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﻮﺟﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت آدﻣﯽ اﺳﺖ«.

1

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ )ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ( ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﻣﻔﻬـﻮم آزادي در ﻣﯿـﺎن ﮔﻔﺘﻤـﺎنﻫـﺎي

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آراء اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

 .1آدﻣﯿﺖ ،ﻓﺮﯾﺪون ،ﻓﮑﺮ آزادي و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺨﻦ ،1340ص.113

۶
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ دوم
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم آزادي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﺮب و اﺳﻼم

٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1-2ﻣﻌﻨﺎي آزادي
آزادي واژهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺴﯿﺎري دارد و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و »ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤـﻪاي
ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادي ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر آزادي ﻋﻮاﻃﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﮔﻮن

را در ﻗﻠﺐ آدﻣﯽ زﻧـﺪه ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ 1.آﯾـﺰا ﺑـﺮﻟﯿﻦ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ» :ﺑـﯿﺶ از دوﯾﺴـﺖ ﻣﻌﻨـﯽ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن را
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.

2

در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻟﻐﺖ آزادى داراي ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺘﻌﺪدى از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓـﺎرغ از اﺳـﺎرت دﯾﮕـﺮان ،ﻧﺎﻣﺤـﺪود،
ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻗﯿﻮد و وﻇﺎﯾﻒ .در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا واژه »آزادي« را از واژه اوﺳـﺘﺎﯾﯽ »آزاﺗـﻪ« و ﯾـﺎ واژه

ﭘﻬﻠﻮي »آزاﺗﯿﻪ« داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي؛ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ،رﻫﺎﯾﻰ ،ﺿﺪ ﺑﻨﺪﮔﻰ ،اﺳﺘﻘﻼل در ﻋﻤﻞ ،آﻣﺪه اﺳـﺖ.

3

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ آزادي در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮاي
ﺗﺒﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آزادي را اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ:
»آزادي :ﯾﮏ .ﺣﺮﯾﺖ ،آزادﮔﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪﮔﯽ ،رﻗﯿﺖ ،ﻋﺒﻮدﯾﺖ ،رﻫـﺎﯾﯽ ،ﺧـﻼص ،دو .آزادي آﻧﮑـﻪ ﺑﻨـﺪه

ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﻪ .رﻫﺎ ،وارﺳﺘﻪ...

4

در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آزادي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﺪه اﺳـﺖ.

ﻟﻐﺘﻨﺎﻣـﻪ The Concise Oxford Dictionary

ﮐﻠﻤﻪ ) freeآزاد( را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻓﺎرغ از اﺳﺎرت دﯾﮕﺮان :رﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﺤﺪود ،ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ،ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻗﯿﻮد ﯾـﺎ وﻇـﺎﯾﻒ ،ﺑـﯽ ﻣـﺎﻧﻊ،

ﻧﺎﻣﻘﯿﺪ در ﻋﻤﻞ ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن.

5

دو واژه  Freedomو  Libertyدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي آزادي ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽرود ،ﮐﻠﻤـﻪ

Liberty

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ در ﻣﺘـﻮن ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رود ﮐـﻪ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺣﺮاﺳـﺖ از

آزاديﻫﺎي ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟـﺖ دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ  Freedomﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻌﻨـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ از آزادي را در ﺑـﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Libertyﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺧـﺎرﺟﯽ و وﺿـﻊ ﺟﺴـﻤﯽ اﺷـﺎره دارد در

ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ Freedom

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ذﻫﻨﯽ و روﺣﯽ )ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ـ ﺧﻮد رأﯾﯽ( ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣـﯽﮔـﺮدد ،اﺷـﺎره
دارد و در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ اﯾـﻦ دو ﻋﻤـﻼً ﺑـﻪ ﺟـﺎي
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

6

 .1و.ت ﺟﻮﻧﺰ ﺧﺪاوﻧﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ راﻣﯿﻨﻒ ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ، 1370ج ،2ص301

 .2آﯾﺰاﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎره آزادى ،ﺗﺮﺟﻤﻪ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺧﻮارزﻣﯽ ﭼﺎپ اول  ،1368ص236
 .3دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ،ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،1373 ،ص77

 .4ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ،1363ج ،1ص46

 .5ﻣﻮرﯾﺲ ﮐﺮﻧﺴﺘﻮن ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ از آزادي ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻋﻠﻢ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ  ،1370ص44
6. Tim Gray, Freedom. Atlantic High lan: Oxford University press 1996, p83

٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

در اﺻﻄﻼح ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﯿﺎرى ﺑﺮاى آزادى ﺑﯿﺎن ﺷﺪه؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﻘﺪان ﻣﻮاﻧﻊ در راه ﺗﺤﻘّﻖ آرزوﻫﺎى
اﻧﺴﺎن ،ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮﻗّﻰ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ،داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺗﺎ ﺣﺪى ﮐﻪ ﺣﻖّ دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮد .ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از اراده ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ دﯾﮕﺮان و ...1ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮح ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪاي

از آزادي اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ از آزادي ،اﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ در ﻧﻄﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل

 1864در ﺑﺎﻟﯿﺘﻤﻮر اﯾﺮاد ﮐﺮدﮔﻔﺖ» :ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮﺑﯽ از آزادي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ« و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد» :آزادي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﻮر ﻣﺘﻌﺎرف از آن دارد و ﺑﺪان ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ« و ارﺳﻄﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد
»آﻧﭽﻪ ﺷﻌﻮر ﻣﺘﻌﺎرف را ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﺳﺨﯿﻒ و ﺑﯽ ارج از آزادي اﺳﺖ«.

2

در ﻫﺮ ﺣﺎل آزادي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي آن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧـﺪ

و از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ واﺣﺪ ﺧﺎرج ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﺮ ﺣﺪ ورﺳﻤﯽ ﺑﺮاي آن آوردهاﻧﺪ از اﯾـﺮاد ﻣﺼـﻮن ﻧﻤﺎﻧـﺪه،
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﯾﺎ ﺑﺪاﻫﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣـﺪي را ﻧﯿـﺎﺑﯿﻢ
در زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺗﻌﺎرﯾﻒ آزادي اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.


آزادي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻖ و اﺧﺘﯿﺎر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﺷـﺨﺺ در ﮔـﺰﯾﻨﺶ اﻋﻤـﺎل و
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.



آزادي ،ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﺷـﺨﺺ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ.
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آزادي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم درﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻘﺪان ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن را در اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.



5

آزادي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺪرت ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم دادن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓـﺎرغ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ
دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

6

وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،ﻧﺒﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ .آزادي ﯾﻌﻨﯽ رﻫـﺎﯾﯽ از ﺟﺒـﺮ
دﯾﮕﺮان و اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ارادة ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻋـﺰم ،اراده ،ذوق و ﻋﻼﻗـﻪ ﺧـﻮد را
ﺑﺪون ﻣﻨﻊ و ردع دﯾﮕﺮان ارﺿﺎ ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.

 .1آﯾﺰاﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎة آزادي ،ص236

 .2ﺧﺪري ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ و رﺿﻮان ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،روﯾﮑﺮد ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ آزادي ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ ،ﺳﺎل دﻫﻢ
ﺷﻤﺎره ،2ص223

 .3ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ،آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،1372ص5
 .4ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﮔﻨﺞ داﻧﺶ ،چ.اول ،1376 ،ص317

 .5آرﺑﻼﺳﺘﺮ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ،ﻇﻬﻮر وﺳﻘﻮط ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻏﺮب ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﺨﺒﺮ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،چ.اول ،1367 ،ص182
 .6ﮐﻮﺋﯿﻨﺘﻦ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﻌﺪي ،ﺗﻬﺮان ،اﻟﻬﺪي ،چ.اول ،1371 ،ص264

٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﻔﺴﯿﺮ درﺳﺖ آزادى ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬـﺎنﺷﻨﺎﺳـﻰ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ،ﺗﻔﺴﯿﺮ آزادى ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣـﻰﺷـﻮد .ﻣﻔﻬـﻮم آزادى ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻄﻠـﻖ ،ﺑـﺪﯾﻬﻰ و
آﺷﮑﺎراﺳﺖ؛ اﻣﺎ دﺳﺖﯾﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ دﻗﯿﻖ اﻧﻮاع آن ،ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﯿـﺪ ،ﻣﺘﻌﻠّـﻖ و ﻣﺒﻨـﺎى ﻣﻌﺮﻓـﺖﺷﻨﺎﺳـﻰ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اراﺋﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﻰ دﻗﯿﻖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻣﺮى ﻧﺎﺷﺪﻧﻰاﺳﺖ.

ﺑﺮاي آزادي وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ و آن را ﺗﺤﺪﯾﺪ ﮐﺮده و در ﺣﻮزه ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﺮدﻧـﺪ:

ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻄﺮي ﺧﻮد ،ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠـﮥ دﯾﮕـﺮان )آزادي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ( ؛ و ﺣـﻖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت )آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ( ؛ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨـﺎب

ﺷﻐﻞ؛ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ،آزادي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )آزادي اﻗﺘﺼﺎدي( ؛ و آزادي در ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻘﯿﺪه ،آزادي

ﻗﻠﻢ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت )آزادﯾﻬﺎي ﻓﮑﺮي( .
در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع آزادي ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ را در ﺑـﺎﻻ ﺑﺮﺷـﻤﺮدﯾﻢ ،آزادي ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋهاي
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ  2دﻟﯿﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻘـﯽ

ﻣﯽﮔﺮدد .اوﻻً .آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺴـﺎم آزادﯾﻬﺎﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آزادي ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت،
آزادي ﺑﯿﺎن ،آزادي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آزادي اﻗﺘﺼﺎدي و ...ﺛﺎﻧﯿﺎً .آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺴﺎم آزادﯾﻬﺎ از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ 1.ﺑـﻪ

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ داراي ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از دﯾﮕﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧـﻊ

ﺑﺰرگ آزادي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻘﺶ آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺸـﺘﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ آزادي زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ درﺻـﺪد ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿـﺎت آن ﺑـﺮ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً وارد ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺮﺗﻮ آن ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آزادي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ آزادي ﺑﺎ ﻗﺪرت ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﺗﺒﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ،ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دو ﮔﺮوه ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻃﺮف اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮان و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯽ دﻓﺎع و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑـﺰار و اﻣﺘﯿـﺎزي
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﺣﮑﺎم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐـﻪ از وﺳـﺎﯾﻞ و

ﻣﺰاﯾﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻄﺎﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزادي ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﻓﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ در ﻓﮑـﺮ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﯿـﺎن آن و در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎي
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﺮض ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﻗﺘـﺪارات ﻗـﺎﻧﻮن و

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل ﺧـﻮد درآورد .ﻓـﯽ اﻟﻮاﻗـﻊ آزادي
 .1ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص24

١٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﭙﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪي ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد و اداره ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺮ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮان
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ آﻧﺎن را اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و و ﻋﺮﺿﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔـﻆ
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم از ﺗﻌﺮض ﺣﮑﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل:

آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ آزادي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﯾـﻦ ﮐـﺎرﻫـﺎ
اﺻﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪاي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔـﻮش دﯾﮕـﺮان

ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺧﻮاه از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن...
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آزادي ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادي ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠـﺎوزﻫـﺎي دوﻟـﺖ اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ

ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ آزادي ﻫﺎ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘـﻮق اﻓـﺮاد ﺗﺠـﺎوز ﮐﻨـﺪ ...ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ اﻗﺴـﺎم اﯾـﻦ آزاديﻫـﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ؛ آزادي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺑﯿﺎن ،آزادي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ،آزادي ﺗﻈﺎﻫﺮات و...
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 .2-2ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم آزادي در آراء اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮب

در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ـ ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﺮاط ـ اﻧﺪﯾﺸﮥ آزادي ﺑﺎ »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ«» ،ﺿﺮورت« و »ﺗﺼﺎدف ﯾﺎ ﺻـﺪﻓﻪ« در
ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .در دوران »ﻫﻮﻣﯿﺮوس« )ﺳﺪة  11و  10ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( واژة آزاد ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ :در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺪون ﺳﯿﻄﺮة دﯾﮕﺮ )اﻗﻮام( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ آزاد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ

اﺳﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽاي ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ارﺑﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

اﻣﺎ آزادي در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب ﺑﺎ واژة »ﺷﻬﺮ« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .واژه آزادي ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼـﻮر
ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑـﺎ آزادي ﻣﺒﺘﻨـﯽ

ﺑﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آزادي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮي
ﺑﻮد و ﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﻘﺼﻮد از آزادي ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه وري ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از دﺧﺎﻟـﺖ در
اﻣﻮر ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
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١١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

